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Campers 2012

Enjoy the good times
caradofeeling 

Carado Nederland. Buitendijks 63. 3356 LX Papendrecht. Tel. 088-caravan (2272826). Fax 078-6416670. www.carado.nl

De voertuigen zijn voor een deel met opties afgebeeld, die in de huidig geldige prijslijst staan en 

tegen een meerprijs te verkrijgen zijn. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de Carado 

levering. De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011 (richtlijn 2002/72/EG).  

Auteursrechten 2011/2012 Carado Nederland. Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave  

berust bij Carado Nederland en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Carado Nederland maakt bezwaar 

tegen ieder gebruik van publicatie en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo’s 

uit deze uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties. Carado, alsmede de logo’s al dan niet  

gecombineerd, zijn gedeponeerde handelsmerken.

Copyright by Carado GmbH/Carado Nederland. Geldig vanaf 08/2011.
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Instappen en genieten
caradofeeling 

Beleef het grote vakantiegevoel: Uw Carado-Mobil biedt alles, wat u 
zich op vakantie wenst: rijplezier, veel comfort en veel plek. Voor een 
vakantie met z’n tweeën of met de gehele familie.

Hier past alles en iedereen in: Een aantrekkelijk en veelzijdig camper- 
assortiment wacht op u! Van een compacte wagen met dwarsbed wagen 
tot een ruime indeling met Frans bed, queensbed of eenpersoonsbedden 
u vindt bij de half integralen van Carado altijd het juiste voertuig. Echte 
ruimtewonders zijn ook de ruime alkoof modellen met tot vijf comfortabele www.carado.nl

slaapplaatsen en veel opbergruimte voor alles, wat u voor een grote reis 
nodig heeft. Optioneel is het bovendien mogelijk om het voertuig te voor-
zien van 6 zitplaatsen met gordels.

Goed en veilig onderweg: Geniet van het excellente woon- en rijgevoel 
van de Carado campers – met comfortabel breed spoor chassis, stan-
daard uitgerust met dagrijlicht en een kwaliteit, die voor zich spreekt. 
Daarbij biedt Carado een uitstekende service met zijn dealernetwerk in 
heel Europa.

5 
J A A R
D I C H T H E I D S - 

G A R A N T I E *

*  De dichtheidsgarantie is in Basic-pakket opgenomen.
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Half integraal – sl im en flexibel
caradofeeling 

Ontdek zijn pure veelzijdigheid! Stofdesign Monaco in de T 337

Er blijft niets te wensen over:
Ruime zitgroepen, handige opbergruimtes en een veelzijdig slaapconcept – 
de half integralen van Carado bezitten niet alleen een groots, doordachte 
opbouw. Alle zeven indelingen overtuigen ook door hoge functionaliteit en 
waardevolle details.  

Comfort voor maximaal zes personen:
De T 348 heeft een Frans bed achter en heeft tot vier comfortabele slaap-
plaatsen in het woongedeelte. Net zoals bij de T 345 laten de zitgroep en de 
dinette zich ombouwen tot een twee persoons dwarsbed. Twee andere per-
sonen kunnen in het optionele hefbed daarboven slapen. Overdag herbergt 
de T 348 in zijn royale lounge-gedeelte, welke bestaat uit zitgroep / couch 

en draaibare cabinestoelen, gemakkelijk zes personen. Met een stahoogte 
van 210 cm in het woongedeelte en 187 cm onder het hefbed biedt deze 
comfortmobil een hoge maatstaf aan stahoogte.

Veel ruimte bij het slapen:
De grote eenpersoonsbedden achter in de T 337 laten zich in een hand-
omdraai tot een groot doorlopend ligvlak verbinden (optie) – voor nog meer 
bewe-gingsvrijheid en slaapcomfort.

Meer plek in de keuken:
Optioneel is voor veel half integralen een extra grote koelkast met apart  
vriesvak mogelijk. Zo kunt u veel levensmiddelen koel houden.

 Groot hefbed in de T 348

 Het maken van één groot 2 persoonsbed in T 337

 Ombouw van de zitgroep naar twee persoons dwarsbed in de T 348

 Optioneel: grote koelkast met vriesvak
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Half integraal – Nieuw en bewezen
caradofeeling 

Nu reist u met nog meer comfort.

 Veel plaats in het lounge-gedeelte van de T 448

 Het comfortabele queensbed in de T 449

 Comfort badkamer in de T 448 met afscheidbare douche

 Stofdesign Valencia in de T 448

 Ruime badkamer in de T 449 met aparte douche en toilet

 Hefbed boven de zitgroep in de T 448

Tijdloos, royaal interieur:
Lichte, grote ramen, veel bewegingsvrijheid en het optionele panorama 
dakluik geven het woongedeelte in de Carado-Mobilen een bijzonder 
open karakter. De binnenuitrusting heeft een hoogwaardige afwerking 
en een stijlvol, modern design. Het elegante karakter van het meubelde-
cor wordt gevormd door de passend sluitende kastkleppen met lichte 
applicaties met houtstructuur en zijn decent gebogen grepen van edel 
staal. De vloer heeft een passend bamboe staafjes optiek. Rondt dit 
harmonisch ensemble geheel in uw eigen smaak af – met de elegante 
stof Monaco of Valencia.

Ruimtebesparing in de nieuwe T 448:
Een nieuwkomer in de deze modelserie, combineert de ruime indeling van de 
T 448, het grote hefbed voor van de T 348 met de grote eenpersoonsbedden 
achter van de T 337. Hij biedt daardoor optimaal zit- en slaapcomfort voor 
maximaal zes personen. Net zoals bij de T 337 is de T 448 optioneel met een 
tweede, extra grote garagedeur te bestellen.

Gedegen comfort met ruime badkamer:
Nog exclusiever is de T 449. Naast het slaapgedeelte achterin met het  
luxueuze queensbed bevindt zich een nieuwe ruime badkamer, deze heeft 
een douche en toilet welke elk apart toegankelijk zijn. De deuren naar  
het woongedeelte zorgen voor de benodigde prive sfeer.
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Alkoven – de grootte vri jheid
caradofeeling 

Meer ruimte voor vrije ontplooiing:
Maximaal vijf gemakkelijke zitplaatsen en het uitstekende ligkomfort in de 
grootte, verwarmde klap-alkoven van Carado maken iedere vakantie tot een 
genot. Van het compacte model A 160 met slechts 595 cm totale lengte 
tot een buitengewone ruime A 464 wordt een haast onbegrensde ruimte 
geboden.

Van buiten compact, van binnen heel groot:
De A361 presenteert zich als familie vriendelijk zoals nog nooit getoond is 
met zijn nieuwe totale lengte van 663 cm. Van binnen overtuigt hij door de 
twee comfortabele slaapplaatsen, elk 210 x 85 cm groot in het stapelbed 

achter en zijn grote zitgroep, die indien nodig in een extra twee persoons 
bed te veranderen is. Ook de badkamer en keuken zijn overtuigend ruim 
van opzet.

Maximaal woon- en badcomfort:
In de A 366 vinden zelfs grote gezinnen of groepen gemakkelijk plaats om  
te eten, spelen of samenzijn. Naast de stapelbedden en de tot bed om te  
bouwen dinette beschikt deze ruime indeling over een aparte tweede zit-
groep. Het open, ontspannende ruimtegevoel in het woongedeelte zet zich 
in de ruime badkamer achter met zijn comfortabele aparte douche voort.

Geniet van uw vakantie zonder compromissen!

 Stofdesign Valencia in de A 361

 Badkamer van de A 361 met aparte douche

 Optimale ruimtebenutting in de A 366

 Zitgroep en dinette in de A 366

 Ruime klap-alkoven in de A 366

 Ruime keukenfront in de A 361
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I Daarop kunt u zich verheugen!

10 - 1 1

Indel ingen en highl ights
caradofeeling  Goed verstopt in het woongedeelte: Watertank en bagagevakken onder de zitgroep van de A 160

 Veel plek voor de vakantiegarderobe: Kledingkast van vloer tot plafond in de A 361

 Volumineus en veelzijdig: Garage achter in de T 448 (rechts) en A 361 (links, met klapbaar stapelbed)  

 Gemakkelijk draaibaar: Bestuurder- en bijrijderstoel met brede armleuningen

 Standaard geïntegreerd: Hordeur bij de ingangsdeur woongedeelte

 Voor alle half integralen campers optioneel: Dakraam met verduisteringsrollo in de T-kap

 Snel behaaglijk: Truma Combi 6 kachel met geïntegreerde 10 liter boiler

 Schone rijprestatie: Fiat Leiterrahmen/Tiefrahmen met 85 kW/115 PK voorwielaandrijving (optioneel tot 109 kW/148 PK) en roetpartikelfilter

 Elegant verzonken: Halogeen verlichting in de keuken met en zonder afzuigkap
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